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ASIANAJOTOIMINNAN HARJOITTAMISEN KANSAINVÄLISET
PERIAATTEET (IBA 28.5.2011)

Asianajajat ovat kaikkialla maailmassa erikoisammattilaisia, joille heidän asiakkaidensa edut ovat heidän omia etujaan tärkeämpiä ja jotka pyrkivät saamaan oikeusvaltioperiaatteelle kunnioitusta. Heidän tulee yhdistää tietoisuus oikeuskehityksestä, asiakkaiden palveleminen ja tuomioistuinten kunnioittaminen oikeutettuun pyrkimykseensä pitää yllä kohtuullista elintasoa. Näiden osatekijöiden välillä
on usein jännitettä. Näillä periaatteilla tähdätään yleisesti hyväksyttyyn viitekehykseen, johon perustuvia menettelytapasääntöjä asianmukaiset viranomaiset voivat luoda asianajajia varten missä päin maailmaa tahansa. Lisäksi näiden kansainvälisten periaatteiden hyväksymisen tarkoituksena on edistää asianajotoiminnan
ihanteita. Periaatteita ei ole tarkoitettu korvaamaan tai rajoittamaan sovellettavien
lakien tai ammatillisten menettelytapasääntöjen mukaisia asianajajan velvollisuuksia, eikä niitä myöskään tule käyttää minkäänlaisen korvausvastuun eikä
minkäänlaisten rangaistusten tai kurinpitotoimenpiteiden määritysperusteina.
1.

Riippumattomuus
Asianajajan on säilytettävä riippumattomuutensa. Asianajajan riippumattomuus
antaa suojan asiakkaiden muista vaikutteista vapaalle neuvonnalle ja edustamiselle. Asianajajan tulee asiakasta neuvoessaan käyttää riippumatonta ja muista vaikutteista vapaata ammatillista harkintaa, mikä koskee myös arviota asiakkaan antaman tehtävän todennäköisestä menestymisestä.

2.

Rehellisyys, kunniallisuus ja oikeudenmukaisuus
Asianajajan on aina toimittava rehellisesti, kunniallisesti ja oikeudenmukaisesti
asiakkaidensa, tuomioistuinten, kollegojensa ja kaikkien niiden kanssa, joihin hän
on ammatissaan yhteydessä.

3.

Eturistiriidat
Asianajaja ei saa asettua asemaan, jossa asiakkaan edut ovat ristiriidassa asianajajan, saman asianajotoimiston toisen asianajajan tai toisen asiakkaan etujen kanssa,
ellei lainsäädännössä tai asiaan sovellettavissa ammatillisissa menettelytapasäännöissä muuta sallita tai ellei asiakas anna siihen lupaa, jos tällainen on sallittua.

4.

Luottamuksellisuus/ammattisalaisuus
Asianajajan on aina suojeltava nykyisten tai aiempien asiakkaiden hänelle uskomien tietojen luottamuksellisuutta, ellei laissa ja/tai asiaan sovellettavissa ammatillisissa menettelytapasäännöissä muuta sallita tai muuta vaadita.
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5.

Asiakkaan etu
Asianajajan on pidettävä asiakkaan edut etusijalla edellyttäen kuitenkin, että edut
eivät ole ristiriidassa asianajajan velvollisuuksiin tuomioistuimeen tai oikeudenmukaisuuteen taikka lain tai eettisten normien noudattamiseen nähden.

6.

Asianajajan sitoumus
Asianajajan on aina noudatettava ammatinharjoittamisessaan antamaansa sitoumusta täsmällisesti, kunnes sitoumus on täytetty tai rauennut tai kunnes hänet
on vapautettu siitä.

7.

Asiakkaiden vapaus
Asianajajan on kunnioitettava asiakkaiden vapautta ottaa valitsemansa asianajaja
edustajakseen. Asianajajan on voitava vapaasti ottaa asia ajaakseen tai kieltäytyä
siitä, elleivät ammatilliset menettelytapasäännöt tai laki estä sitä.

8.

Asiakkaiden ja kolmansien osapuolten omaisuus
Asianajajan on viivyttelemättä ja tarkoin tehtävä selkoa hallintaansa saamastaan
asiakkaiden tai kolmansien osapuolten omaisuudesta, hoidettava sitä huolellisesti
ja pidettävä se erillään omasta omaisuudestaan.

9.

Pätevyys
Asianajajan työ on toteutettava ammattitaitoisesti ja täsmällisesti. Asianajajan ei
tule ottaa hoitaakseen tehtäviä, joita hän ei perustellusti katso voivansa suorittaa.

10.

Palkkiot
Asianajaja on oikeutettu saamaan työstään kohtuullisen palkkion eikä hän saa laskuttaa kohtuutonta palkkiota. Asianajajan ei tule tehdä tarpeettomia toimenpiteitä.
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